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Jarní tání na Hodonínce
budována i parkoviště u zdravotního střediska. Stavba si vyžádá značné dopravní
omezení uzavřením ulice Rovečínské a objížďku přes náměstí a ulici Trpínskou směrem na Trpín a Bystré. Aby bylo zabráněno
kolizím na Moravské straně, kam bude odkloněna linková autobusová doprava, bude
spojnice mezi stavebninami a vyústěním
cesty pod Lamberkem pro jakýkoliv další
provoz uzavřena. Monitoring dodržování zákazu vjezdu je již zajištěn dálkovým
přenosem infrakamery a bude také zajištěn
dohled městskou policií i Policií ČR.

ZPRÁVY Z RADNICE
Investiční akce
Zahájení druhé etapy akce II/362 – průtah
Ještě před avizovaným zahájením prací na
druhé etapě této náročné dopravní stavby
prováděla v měsíci březnu firma PORR a. s.
úpravy na chodnících etapy první. To
z toho důvodu, že dokončení prací na první etapě zasáhlo do klimaticky již nevhodného období. Stejně tak položení živice na
první etapě, které probíhalo za provozu,
bude vyžadovat dílčí opravy, především
u kanalizačních vpustí. Tyto opravy povrchu vozovky u vpustí však budou provedeny až při pokládce živice druhé etapy.
Součástí stavebních prací v letošním roce je
vedle výměny vodovodních přípojek také
dobudování vodovodu v ulici Zástodolí.
Tyto práce již byly zahájeny. V průběhu
zemních prací se při odhalení části vodovodního řadu ve výkopu potvrdilo, že plynovod byl budován v malé hloubce, a proto
přechod plynovodu přes silnici bude nutno přeložit. Stane se tak v polovině měsíce
května.

Od dubna tedy bude zahájena druhá etapa
výstavby silnice, kanalizace, vodovodních
a kanalizačních přípojek a chodníků, nasvícení přechodů a veřejného osvětlení chodníku na ulici Rovečínské. Současně budou

Rekonstrukce chodníků k základní a mateřské škole
V měsíci březnu byly zahájeny práce na
rekonstrukci chodníků na ulici Veselské
k mateřské škole. Tyto práce pak budou
pokračovat kolem koupaliště na ulici Hliníky k základní škole. Šíře chodníků i ostatní parametry nového chodníku odpovídají
všem bezpečnostním normám, a takto by
měla být zajištěna bezpečnost chodců převážně z řad dětí a jejich rodičů u poměrně
dopravně hodně vytížené místní komunikace. Město získalo prostřednictvím MAS
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separaci využitelných frakcí odpadu. Je to
Odpadové hospodářství města Olešnice
Přestože čas od času lamentujeme nad dáno především úsilím mnohých občanů
stavem okolí sběrných hnízd pro separaci města, pro které se stalo separování plastu,
využitelných komodit odpadů, je pravdou, papíru a skla, případně nápojových kartosamozřejmostí.
Že toto tvrzení má jaspo komoditách
dle jednotlivých
za rok 2018
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Nákup elektrovozidla
Město Olešnice pořídilo v měsíci březnu
novou multikáru jako malý nákladní automobil pro potřeby pracovníků města při
úklidu a údržbě. Tento malý nákladní vůz
s osádkou dvou osob je však výjimečný
tím, že je prvním elektromobilem, který
město provozuje. Jedná se o vozidlo ALKO
ATXN1 240EH. Tento elektromobil dle
prodejce a technických údajů dokumentace
ujede na jedno nabití baterií 100 – 150 km.
Jedno nabytí baterií vychází na 40 –50,- Kč.
Životnost baterií je uváděna 6 – 7 roků
a náklady na pořízení nových baterií v současných cenách jsou 60 tis. Kč. Jak z těchto
údajů vyplývá, jedná se o vozidlo provozně
velmi úsporné a pořizovací cena 1 100 tis.
Kč byla městu snížena o dotaci 600 tis. Kč.
Protože „Tento projekt je spolufinancován
Státním fondem životního prostředí České
republiky na základě rozhodnutí ministra
životního prostředí“, chceme věřit, že tento
elektrovůz bude stejně dobrým pomocníkem jako zametací vůz, který město před
několika lety pořídilo z operačního programu životní prostředí z dotačního titulu ke
snížení prašnosti.
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mažďuje data nejen pro Olešnici, ale i další
obce regionálně, krajsky i celorepublikově.
K síti sběrných hnízd pak dodáváme, že
kritériem zajištění minimální dostupnosti
sběrné sítě společnosti EKOKOM je počet
obyvatel na jedno sběrné hnízdo 134, zatímco v Olešnici je to 94 obyvatel na jedno
sběrné hnízdo, tedy číslo významně lepší.
Stejně tak kritérium minimálního obslouženého objemu sběrných nádob je 149 l na
obyvatele, v Olešnici je tento objem více
než dvounásobný. Přesně 345 litrů na obyvatele.
Kalamita v lesích
Město Olešnice, stejně jako jiní vlastníci
lesa, čelí problému sucha a následné kůrovcové kalamitě. Vysočina je jedním z center
této kalamity a sucho posledních několika
let si vyžaduje svoji daň na porostech. Neplánovaná těžba v lesích násobně převyšuje
tu v lesních hospodářských plánech a často jsou těženy i lesy napadené kůrovcem
a oslabené suchem i v mladých, netěžebních
porostech. Takto tomu je i v smrkových porostech Skalek, které zřejmě jako převážně
smrkový les brzy zmizí, a bude nahrazen jinou výsadbou. Na vzrostlý les si budou pak
další generace muset počkat. Nejinak tomu
zřejmě bude i v dalších lesích. Snad se letos dočkáme větších srážek a sucho ustoupí
a nebudou usychat vedle smrků i borovice.

nicí předali ocenění nejlepší dětské čtenářce, kterou se po zásluze stala Anička
Sýkorová s 52 přečtenými knihami.

Matrika
Narození únor 2019
Darina Hlaváčková
Narození březen 2019
Veronika Pešová
Kristýna Zatloukalová
Ať rostou ve zdraví k radosti rodičů!
Jubilea únor 2019
Věra Fojtová
Marie Bláhová
Josef Hejduk
Marie Nykodýmová
Josef Štourač
Jiří Krepl
Všem jubilantům přejeme pevné zdraví,
hodně spokojenosti a radosti!
Zlatá svatba - 50 let společného života
Věra a Jiří Skořapovi
Ať i další roky prožijí ve zdraví a pohodě!

KNIHOVNA
Březen - měsíc čtenářů
Březen je již tradičně měsícem čtenářů,
a proto v knihovně probíhalo množství
besed. Jako první přiletěly do knihovny
Včelky – totiž, co to povídám - přišly do
knihovny děti ze třídy Včeliček. Většina
dětí byla v knihovně poprvé, a tak obdivovaly úplně všechno.

Dvě besedy se třeťáky měly společné téma.
Každý třeťák by měl znát Macha s Šebestovou a jejich protiklady Horáčka s Pažoutem. Při vyplňování kvízu však děti marně
vzpomínaly, které protichůdné pohádkové
postavy by napsaly. Že by už neznaly klasické české pohádky?
S prvňáčky jsme se věnovali abecedě a druháčci vymýšleli, po přečtení ukázky z knížky Modrý Poťouch, vlastní rozkmotřidla
a rozhádadla. Na nástěnce v knihovně jsou
některá i s popisky, čím mohou lidi popichovat, co zlého mohou našeptávat. Přijďte
se podívat!
A teď vám položím otázku. Jste mistrem
četby, tak jako byl v zápasení Gustav
Frištenský, jehož plakát zdobí od března
knihovnu? S určitostí toto tvrzení platí
o dětském čtenáři roku 2018. Při udílení titulu se v pátek 15. března v knihovně sešli
starosta, ředitel základní školy, třídní učitel,
učitelka češtiny a maminka, shodou okolností také učitelka, aby společně s knihov-

Jediným blahopřejícím vrstevníkem se stal
bratr oceněné, což všeobecně svědčí o klesajícím zájmu dětí o četbu nebo je to o lhostejnosti k úspěchu druhých? Nevím. Také
nelze odměnit ty děti, na jejich registraci si
půjčují knihy i sourozenci nebo celé rodiny.
Poslední březnovou akcí bylo vyhodnocování čtenářských deníčků dětí ze třídy
Motýlků. Letos byly děti společně s rodiči
při čtení hodně pilné, vyplněné deníčky až
na malé výjimky donesly všechny. Některé
děti zaujatě vyprávěly o tom, kdo a co jim
četl, ale všem se společné čtení líbilo, nenašli jsme ani jednoho mračícího se smajlíka.
Mě hodně potěšil záznam čtoucích dědečků. Děti si zasloužily pexeso, které pro tento účel darovala tiskárna pana Bělehrádka.
Děkujeme.
knihovnice

ŠKOLSTVÍ
KDE BUDOU DĚTI O PRÁZDNINÁCH?
Upozorňujeme rodiče, že stejně jako v loňském roce, i v letošních a příštích hlavních
prázdninách bude organizován příměstský
tábor pro žáky ZŠ a děti MŠ. Příměstský tábor pro žáky základní školy bude organizován v měsíci červenci, pro děti z mateřské
školy pak v měsíci srpnu mimo přípravný
týden. Protože se jedná o akci finančně dotovanou z prostředků OP Zaměstnanost,
budou rodiče povinně hradit pouze stravu.
Zvažte proto, zda možnost umístit děti do
příměstského tábora je pro vás jako rodiče
či prarodiče vítanou možností, jak dětem
zpestřit prázdniny a pro vás lépe plánovat
zaměstnání a dovolenou. Přihlášky na tábor budou na školách k dispozici v květnu.
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Denně vitamíny z jablíček
Na základě nabídky společnosti ZEAS Lysice, která pěstuje kolem Lysic jablka a tato
jablka dále skladuje a distribuuje, rozhodla rada města umožnit konzumaci těchto
regionálních jablíček dětem v základní
a mateřské škole. Jedná se o pilotní projekt
naší školy a společnosti ZEAS, kdy v průběhu měsíce března, dubna a května (kdy
je zdrojů vitamínů zřejmě nejméně) umožnit dětem sníst několikrát do týdne pěkné
jablíčko, případně pít mošt, které společnost ZEAS dodává s výraznou slevou. Jak
se zdá z reálné praxe z měsíce března, je
zájem mezi dětmi velký a po ukončení tohoto projektu rada města zváží společně se
společností ZEAS o pokračování v dalších
letech.

Zápis dětí do mateřské školy
Ředitelství ZŠ a MŠ města Olešnice oznamuje rodičům, že ve čtvrtek 2. května 2019
od 14.30 do 16.00 hod. se bude konat v budově mateřské školy na ul. Veselská 532 zápis dětí pro školní rok 2019/2020. Pro děti,
které dosáhnou do 31. srpna 2019 pěti let,
je předškolní vzdělávání od 1. září 2019 povinné. Rodiče přinesou s sebou rodný list
dítěte a OP.
MŠ nabízí:

- rozvíjení pracovních dovedností a práce s ná
řadím v kroužku „Kutilové“
- zdokonalování pohybových dovedností
v kroužku pohybových her
- nápravu drobných vad výslovnosti pod
vedením logopedické asistentky

děti, které ve šk. roce dosáhnou 7 let:

přesnídávka 		
oběd			
svačina
celodenní stravné

Děti mladší 5 let budou do mateřské školy přijímány podle následujících kritérií:
Kritérium pro přijetí dítěte do mateřské školy

10

2 Dítě dovrší do 31. srpna stávajícího roku nejméně
3 let věku a podle ustanovení zákona č. 561/2004
Sb. § 34 odst. 3 bude přijato přednostně.

10

3 Pravidelná celodenní docházka dítěte do MŠ.

8

4 Dítě dovrší do 31. srpna stávajícího roku 2,5 let věku.

7

5 Trvalý pobyt dítěte je v obci DSO Olešnicko.

6

6 Dítě má v MŠ staršího sourozence ve školním
roce 2019/2020.

5

Termín odevzdání přihlášek do MŠ je 17.
5. 2019. O přijetí budou rodiče informováni písemně rozhodnutím ředitele Základní
školy a mateřské školy města Olešnice do
3. 6. 2019.
Bližší informace budou poskytnuty přímo
u zápisu nebo na tel. 516 463 168.
Vladimír Hél,
zástupce statutárního orgánu ZŠ a MŠ Olešnice
Vítězství třídy Berušek
Berušky z MŠ Olešnice se zúčastnily soutěže o bačkůrky pro celou třídu, kterou vyhlásila firma barefoot-botky.cz. Zadáním
bylo obkreslit bosé chodidlo dětí, vystřihnout ho, vymalovat nebo dozdobit a vytvořit libovolnou koláž. Naše Berušky tvořily
z ťapiček “perníčky“, jimiž ozdobily perníkovou chaloupku.
Do soutěže se přihlásilo celkem 310 školek
a z tohoto počtu jich do druhého kola postoupilo 6 s nejvyšším počtem „lajků“ (MŠ
Olešnice 1627 „lajků“ – hlasů, že se výtvor
líbil). V pondělí 18. 3. 2019 byla vylosována
první tři místa, kdy děti z MŠ Řestoky dostanou masážní podložky, děti z Litvínova
reflexní vesty. MŠ Olešnice se umístila na 1.
místě a všechny děti z Berušek během 14-ti
dnů dostanou papučky Barefoot v hodnotě
cca 640,- na jedno dítě a paní učitelky Barefoot cvičky Wins.
Děkujeme moc všem za podporu a poslané
hlasy. Je to pro nás obrovský úspěch.
třída Berušek

Úplata za vzdělávání: 400,- Kč měsíčně.

Cena stravného:

Stravné v MŠ a ZŠ Olešnice je zajišťováno společností Scolarest.
přesnídávka 		
oběd			
svačina
celodenní stravné

Počet bodů

1 Trvalý pobyt dítěte je v Olešnici.

Platby v MŠ:

děti 3-6 let:

9,00 Kč
20,00 Kč
7,00 Kč
36,00 Kč

8,00 Kč
18,00 Kč
7,00 Kč
33,00 Kč
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KULTURA
Zájezdy pro veřejnost
V minulém čísle zpravodaje jsme předběžně, formou jednoho plakátku informovali
o záměru rady města a komise pro občanské záležitosti rady města organizovat ve
spolupráci s CK k&m tour sobotní jednodenní zájezdy pro veřejnost. Ve snaze podpořit děti a seniory budou tyto zájezdy pro
děti do 15 let a seniory nad 65 let zdarma.
Ostatní zájemci o výlety pak uhradí cenu
za zájezd, která bude uvedena na plakátcích
zveřejněných jednak v Olešnickém zpravodaji, jednak na vývěsce CK k&m tour na
náměstí. Počet míst je omezen kapacitou
autobusu, zájemci se mohou hlásit v kanceláři k&m tour v Olešnici (muzeum historických vozidel).
ZÁJEZDY 2019
Místo:

Termín: Cena v Kč

Floria jaro 2019 - Kroměříž 4.5.2019
Jižní Čechy
11.5.2019
Zlín a okolí
13.7.2019
Baťův kanál a slavnosti vína 7.9.2019

450
590
440
560

Horácko
Trenčín - Bojnice

320
590

5.10.2019
19.10.2019

JEDNODENNÍ POZNÁVACÍ VÝLET

Termín 5. 10. 2019
Ranní odjezd z Olešnice. Příjezd do Třebíče – návštěva Baziliky Sv. Prokopa a poté
procházka Židovským městem /UNESCO/. Oběd v Pivovaru Dalešice, prohlídka
Pivovaru, kde se natáčel film Postřižiny. Přejezd na exkurzi v Jaderné elektrárně
Dukovany. Dále prohlídka zámku Náměšť nad Oslavou. Cestou na večeři krátká
zastávka u Dalešické vodní nádrže. Večeře v Hotelu Zámek Valeč a ve večerních
hodinách návrat do Olešnice.

CENA: 320 Kč

Cena zahrnuje: autobusová doprava, služby průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné do Zámku Náměšť nad Oslavou (120 Kč/80 Kč), Bazilika Sv.
Prokopa (80 Kč/50 Kč), pivovar Dalešice (50 Kč/30 Kč), exkurze Dukovany – ZDARMA, oběd,
večeře

Nabídka platí od 13. 2. 2019

JEDNODENNÍ POZNÁVACÍ VÝLET

Termín 11. 5. 2019
Ranní odjezd z Olešnice. Příjezd do Hluboké nad Vltavou – prohlídka
nejkrásnějšího zámku ČR a městečka. Poté přejezd do Českých Budějovic – oběd,
prohlídka města. Další zastávkou bude Třeboň – prohlídka nádvoří zámku,
zámecký park, kostel Sv. Jiljí (Madona Mistra třeboňského), Rybniční víla u Zlaté
stoky a historické náměstí. Po prohlídce města Třeboň - exkurze v pivovaru
Regent (ochutnávka čerstvě uvařeného piva a domácího chleba z pivovarských
kvasnic a sladu, mazaného sádlem). Ve večerních hodinách návrat do Olešnice.

CENA 590 Kč

Cena zahrnuje: autobusová doprava, služby průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné do zámku Hluboká (200 Kč/140 Kč), pivovar Regent
(170 Kč), oběd

zprostředkujeme široké veřejnosti záznam
z přenosu české televize.
Organizátoři akce, knihovna Křtěnov
a římskokatolická farnost Olešnice, pozvali také Mgr. Marii Cholínskou/Bočkovou/,
která zpracovala téma kolektivizace zemědělství na Olešnicku ve své diplomové práci
a spolu s knihou Olešnické memento poskytla tvůrcům potřebný materiál, z kterého vycházeli při tvorbě scénáře. Mgr. Marie
Cholínská v současnosti pracuje v Ústavu
pro studium totalitních režimů v Praze.
Promítání se uskuteční v sobotu 6.4. v 19
hodin v nových půdních prostorách obecního úřadu ve Křtěnově a v neděli 7.4. v 16
hodin na římskokatolické faře v Olešnici.
Všichni jste zváni!
Za organizátory Jarmila Sobotková

Nabídka platí od 13. 2. 2019

k&m tour s.r.o.
nám. Míru 25, 679 74 Olešnice, IČO: 27680231
TEL. 516 454 447, E-MAIL: kmtour@kmtour.cz; www.kmtour.cz

MENE TEKEL
Ve dnech 24. února až 7. března se v Praze
uskutečnil XIII. ročník mezinárodního festivalu proti totalitě, zlu a násilí, pro paměť
národa. Jeho cílem je připomínat historické
mezníky nejen naší země, ale i dalších států
Evropy s přesahem do částí světa, kde jsou
dodnes porušována základní lidská práva.
Proč MENE TEKEL? Odpověď najdeme
v Bibli. Mene tekel jsou první dvě slova tajemného varování krále Belsazara ze starozákonní knihy Daniel. Přeneseně označuje
naléhavé varování, výstrahu.
Projekt původně vznikl jako reakce na nezájem společnosti o osud politických vězňů
padesátých let a ve spolupráci s mnoha odbornými a paměťovými institucemi přináší
svědectví o protiprávnosti totalitních režimů. Soustřeďuje se zejména na připomínání odkazu obětí nacismu a komunismu.
Během festivalového týdne se každoročně
uskuteční zhruba třicet žánrově různorodých akcí, oslovujících diváky napříč generačním, zájmovým a sociálním spektrem.
Výstavy, koncerty, filmové projekce, literární setkání, besedy s pamětníky, interaktivní
programy pro školní mládež a rekonstrukce politických procesů.
Tématem letošního ročníku bylo: Pronásledování rodin v době nesvobody. Organizátoři se snažili představit širokému
spektru veřejnosti žijící svědky politických
perzekucí, totalitních hrůz a upozornit na
absenci demokracie v rozličných částech
naší planety.
Téma rekonstrukce politického procesu
si letos organizátoři vybrali Veřejný proces s kulaky, který se konal v dubnu 1953
v olešnické sokolovně. Tento proces sehráli
studenti právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, v budově Nejvyššího soudu
v Praze na Pankráci. Několik lidí z Olešnice
a okolí se tohoto „PŘEDSTAVENÍ“ zúčastnilo a celý přenos také vysílala internetová
televize ČT. Vzhledem k vysoké kvalitě, autentičnosti a pravdivosti celého provedení
politického procesu jsme se rozhodli, že

Beseda I. světová válka a legionáři na
Olešnicku
V pondělí dne 8. dubna se ve velké zasedací místnosti radnice v době od 9,00 hod.
uskuteční beseda s promítnutím dobových
fotografíí o první světové válce a vojácích
a legionářích, kteří se před sto lety vraceli
domů do Olešnice. Přednášet bude autor
knihy I. světová válka a soudní okres Kunštát Zdeněk Peša. Srdečně jsou zváni především senioři, kteří události znají z vyprávění svých rodičů a prarodičů.

Pátek 5.4. ve 20.00
Toman
Historické drama, přístupno od 12 let.
Filmové drama režiséra a producenta Ondřeje Trojana o vzestupu a pádu na pozadí
doby, která dodnes ovlivňuje naše životy.
Neuvěřitelný a pravdivý příběh rozporuplné osoby Zdeňka Tomana, o kterém
se nikdy nemluvilo, šéfa naší zahraniční
rozvědky, který významně ovlivnil vývoj
v poválečném Československu.
Sobota 6.4. v 17.00
Čertí brko
Pohádka
Příběh nás zavede do městečka Pytlov na
úpatí kopce Pervidle. Místní, kteří tu žijí
běžným životem řemeslníků nebo sedláků
možná ani netuší, že všechny jejich přestupky a nepravosti jsou pečlivě monitorovány místní pekelnou pobočkou. Hříchy
zapisuje spravedlivě a neomylně kouzelné
Čertí brko. Jednoho dne však přestane fungovat.
V případě zájmu (upřesníme na našich
webových stránkách) bude film promítnut
i v sobotu ve 20.00.
Pátek 26.4. ve 20.00
Léto s gentlemanem
Životopisný / Drama / Hudební, přístupno od 12 let.
Anna (Alena Antalová) tráví se svým manželem (Igor Bareš) každé léto v chatové
oblasti pár desítek kilometrů za Prahou.
Jsou svoji už snad celou věčnost, takže jejich manželství sklouzlo, jak to tak bývá,
do rutiny a stereotypu. Manžel dělí svůj čas
mezi karban s kamarády v hospodě a výrobu modelů lodí ze sirek uvnitř lahví, Anna
si léto zpříjemňuje s kamarádkami na kole.
Jednoho dne se objeví muž jménem Artur
(Jaromír Hanzlík) a přeskočí mezi nimi jiskra…
Na návštěvníky kina opět čeká tradiční občerstvení a čerstvý popcorn. Vstupné na
jedno představení je 40 Kč. Program kina,
ukázky z filmů a další informace naleznete
na www.spolekpratelpiva.cz nebo na facebookových stránkách www.facebook.com/
spolekpratelpiva.

SPORT

KINO
KINO Olešnice
Spolek přátel piva a Město Olešnice si vás
dovolují pozvat do kina na pravidelně nepravidelné promítání.

Pozvánka na Velikonoční běh
Pod záštitou VÚ a SŠ Olešnice, s podporou
města, místních spolků, podniků a živnostníků se 19. dubna uskuteční čtvrtý ročník
Olešnického Velikonočního běhu, který je
především setkáním sportovců jakékoli výkonnosti či věku o velkopátečním odpoledni a součástí přípravy na začátku běžecké
sezóny.
Děti odstartují svoje závody od 13:30. Tratě, na nichž si doběhnou pro svoji výslužku,
jsou připraveny od 1,5 km pro starší žáky
až k padesátimetrovému závodu pro předškoláky.

Zpravodaj města Olešnice a mikroregionu Olešnicko

V 15 hodin se na start postaví účastníci
hlavního desetikilometrového závodu. Na
kopcovité trati je čeká i vrchařská prémie u
„Boží muky“, dva terénní úseky a závěrečný
finiš na sportovním areálu u koupaliště.
Závod není zařazen do žádného soutěžního seriálu, i přesto však přivítal několik
významných sportovních osobností, dočkal
se zahraničních účastí a snad si získává
místo v kalendáři běžců z blízkého i vzdálenějšího okolí. V loňském roce byly přepsány nejlepší výkony na desetikilometrové trati jak v mužské, tak ženské kategorii,
o což se zasloužili Vojtěch Grün (Elite sport
Boskovice) 39:10 a Zdeňka Komárková
(Olešnice) 47:46. Zda-li se letos dočkáme
dalších rekordů, třeba i účastnických, se
dozvíme na prahu velikonočních svátků,
avšak mnohem důležitější je, aby se všichni
zúčastnění dobře bavili pohybem. Všichni
sportuchtiví jsou srdečně zváni.

Nabídka práce

MATEŘSKÉ CENTRUM HASTRMÁNEK

pořádá PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR pro děti
od 5-11 let.

CESTA KOLEM SVĚTA
22. 7. – 2. 8. 2019
(pouze v pracovní dny od 8:00 – 16:00 hodin)

Společně procestujeme několik zemí světa,
zažijeme spoustu dobrodružství, poznáme cizí kultury.
Ať už poletíme letadlem, poplujeme lodí, nebo pojedeme vlakem,
určitě si užijeme spoustu zábavy a postupně objevíme celý svět!

Cena: 1.450 Kč (145 Kč/den)
+ 550 Kč obědy a odpolední svačina (55 Kč/den)
(v ceně 1.450 Kč je zahrnuto: dopolední a odpolední program,
materiál spojený s aktivitami, odměny pro děti, cestovné,
vstupné, pedagogický a zdravotnický dozor, POJIŠTĚNÍ)
Zázemím nám bude MC HASTRMÁNEK v Olešnici.
Stravování zajištěno ve Výchovném ústavu.

REZERVACE MÍST -

Tábor se uskuteční pouze
při naplnění kapacity! Počet dětí je omezen!
Vyplněné přihlášky odevzdávejte v drogerii
nejpozději do 24. 6. 2019!
 Přihlášky jsou k dispozici v drogerii nebo na
facebookových stránkách HASTRMÁNEK Olešnice.


 KONTAKT: prochazkova.adela@outlook.com
telefon: 739 687 322

Z důvodu rekonstrukce bude nákupní
středisko COOP na náměstí od 20. dubna
do 25. června uzavřeno. Náhradní prodej
Sbor dobrovolných hasičů Olešnice
bude od 26. dubna do 19. června v bývalé
provede v sobotu 13. dubna 2019
Sbor dobrovolných
hasičů Olešnice
prodejně textilu (TEP) na náměstí č. p. 82.
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RŮZNÉ
Pozvánka
Hastrmánek Olešnice Vás srdečně zve v sobotu 6. dubna od 14 do 16 hodin na Jarní
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Kontakt:

benefity: stravenky nebo závodní stravování
příspěvek na životní pojištění
Pavel Žíla
Dagmar Slezáková
e-mail:

736 531 922
516 528 511
info@mleko.cz

prosím nechystejte. Ten patří do
sběrného dvora.

16. a 30. dubna.
Děkujeme

MIKROREGION
OLEŠNICKO
Křtěnov
SDH Křtěnov zve dne 30.4. na tradiční
pálení čarodějnic na hřiště do Křtěnova,
začátek od 17 hodin, tradiční speciality na
grilu a z udírny.
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Příspěvky a názory zveřejněné ve zpravodaji odráží stanovisko rady města Olešnice, pokud není v článku uvedeno jinak. Inzerce dle možností
vydavatele. Registrováno Ministerstvem kultury ČR Praha: MK ČR E 11385. Náklad 850 výtisků. Cena: do domácností občanů s trvalým pobytem ve městě zdarma, volný prodej 5,- Kč vč. DPH. Tisk: Tiskárna Bělehrádek Letovice. Uzávěrka čísla do 20. dne v měsíci. Tel. 516 463 108,
fax 516 463 296, www.olesnice.cz

